
 

 

 

 044-041نیمسال دوم  –کاردانی فوریتهای پزشکی  1برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 

 14/3/041 2/3/041 37/1/041 34/1/041 12/1/041 31/13/044 10/13/044 7/13/044 24/11/044 32/11/044 11/11/044 9/11/044 تاریخ:

 
 محاسبه به

 14هفته  9هفته  8هفته  7هفته  1هفته  5هفته  0هفته  2هفته  3هفته  1هفته  نام و نام خانوادگی تفکیک هر گروه
هفته 

11 
 13هفته 

 مهدی اسالمی-1

 علی پیرگزی-2

 محمد جواد حسنی-3

 اشکان خانی -4

 مرتضی دلربایی-5

   

کارآموزی 

 مرکز

 ارتباطات

 )صبح(

        

 
 

 5هفته* 1
 ساعته5روزه*

 ساعت 55کل:
 

 

 علی طالئیان-1

 ادریس عباسی-2

 ابراهیم فرامرزی-3

 رضا مزاری-4

 علی ملکان-5

 نوربخش میدیا-6

 

    

کارآموزی 

 مرکز

 ارتباطات

 )صبح(

 
      

 
 5هفته* 1

 ساعته5روزه*
 ساعت 55کل:

 

 

 استاد مربوطه 3 جناب آقای صفار -033:7تا  03:7کارآموزی ارتباطات یک هفته پنج روزه )شنبه تا چهارشنبه( از ساعت 

 مدیر گروه فوریت های پزشکی3 دکتر قدرتی

 کل ساعت کارآموزی
 هفته 5
 ساعت 55



 

 044-041کاردانی فوریتهای پزشکی نیمسال دوم  3برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 

 

 تاریخ
 محاسبه به 12/1/041 31/13/044 10/13/044 7/13/044 24/11/044 32/11/044 11/11/044 9/11/044

 8هفته  7هفته  1هفته  5هفته  0هفته  2هفته  3هفته  1هفته  نام و نام خانوادگی تفکیک هر گروه

 محد حسن علیدوست-1

 احمد رضا مصطفایی-2

 پویا مرادی -3

 مرادیرامین -4

 علی حمیدی کبیر--5
 راشد شادمانی ماکو--6

 امیر رضا بیک-7

 (1تروما )

بخش اورژانس  

 بیمارستان نهم دی

 )صبح و عصر(

فوریت های 

 (1داخلی)

 بخش داخلی

 بیمارستان نهم دی

 )صبح و عصر(

       
 5هفته* 4

 ساعته5روزه*
 ساعت 155کل: 

 

 سعید باقر مهربان-1

 مهدی ابولو-2

 رامشینیامیر -3

 وریا شفیعی -4

 محمد مهدی پور-5

 فرشاد رحیمی -6

 ابولفضل تقی زاده-7

فوریت های 

 (1داخلی)

 بخش داخلی

 بیمارستان نهم دی

 )صبح و عصر(

 (1تروما )

 بخش اورژانس

 بیمارستان نهم دی

 )صبح و عصر(

       
 5هفته* 4

 ساعته5روزه*
 ساعت 155کل: 

 

 محسن غالمی -1
 مرتض فاتحی-2

 اسماعیل رحمانی-3

 احسان بازقندی -4

 علی محمد یوسف آبادی   -5

 علیرضا بیاتی-6

فوریت های   

 (1داخلی)

 بخش داخلی

 بیمارستان نهم دی

 )صبح و عصر(

 (1تروما )

 بخش اورژانس
 بیمارستان امام حسین

 )صبح(

 (1تروما )

 بخش اورژانس
 بیمارستان امام حسین

 )صبح(

    
 5هفته* 4

 ساعته5روزه*
 ساعت 155کل: 

 

 استاد مربوطه 3 آقای دکتر شفائی -033:7تا 0:3:7عصر از ساعت  033:7تا 703:7( بخش اورژانس دو هفته پنج روزه  )شنبه تا دوشنبه ( صبح از ساعت 0کارآموزی تروما )

 استاد مربوطه 3 جناب آقای صباغی - 033:7تا 703:7از ساعت  "صبح"( بخش داخلی  یک هفته پنج روزه  )شنبه تا دوشنبه ( 0کارآموزی  فوریت های داخلی)

 جناب آقای آزادی استاد مربوطه 3  -033:7تا 0:3:7از ساعت  "عصر"( بخش داخلی  یک هفته پنج روزه  )شنبه تا دوشنبه ( 0کارآموزی  فوریت های داخلی)

 مدیر گروه فوریت های پزشکی3 دکتر قدرتی

 

 
کل ساعت 
 کارآموزی

 هفته15
 ساعت055

 جناب آقای صباغی  - آزادیجناب آقای اسامی اساتید حق التدریس: 



 

 

 044-041نیمسال دوم   –کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی  1برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 

 
 تاریخ

 محاسبه به 14/3/041 2/3/041 37/1/041 34/1/041 12/1/041 31/13/044 10/13/044 7/13/044 24/11/044 32/11/044 11/11/044 9/11/044

 تفکیک هر گروه
 13هفته  11هفته  14هفته  9هفته  8هفته  7هفته  1هفته  5هفته  0هفته  2هفته  3هفته  1هفته  نام و نام خانوادگی

 جواد مومنی-1

 محمد خاکی -2

 مرتضی حسین پور-3

 رضا علیزاده -4

 رضا کوشش-5

 رامین نادری-6

    

نشانه شناسی 

 و معاینات 

)پراتیک و 

بخش 

 نورولوژی(

         
 5هفته* 1

 ساعته5روزه*
 ساعت 55کل:

 

 یونس حیدری -1

 یوسف رحیمی-2

 علی قدوسی-3

 ابوذر غفوری-4

 صمد والیتی-5

     

نشانه شناسی 

 و معاینات 

)پراتیک و 

بخش 

 نورولوژی(

        
 5هفته* 1

 ساعته5روزه*
 ساعت 55کل:

 

 فواد بخشی-1

 محمد ترنج-2

 جواد هروی-3

 رامین رحمتی-4

 داوود عباسی-5

 علی مشرقی-6

      

نشانه شناسی 

 و معاینات 

)پراتیک و 

بخش 

 نورولوژی(

       
 5هفته* 1

 ساعته5روزه*
 ساعت 55کل:

 

 استاد مربوطه 3 جناب آقای نورجانی -033:7تا  03:7کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی یک هفته پنج روزه )شنبه تا چهارشنبه( از ساعت 

 مدیر گروه فوریت های پزشکی3 دکتر قدرتی

 کل ساعت کارآموزی
 هفته0
 ساعت 55

 جناب آقای نورجانیاسامی اساتید حق التدریس: 



 044-041نیمسال دوم  -کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی  3کارآموزی دانشجویان ترم برنامه 

 
 تاریخ

 محاسبه به 14/3/041 2/3/041 37/1/041 34/1/041 12/1/041 31/13/044 10/13/044 7/13/044 24/11/044 32/11/044 11/11/044 9/11/044

تفکیک هر 

 گروه

 نام و نام خانوادگی

 13هفته  11هفته  14هفته  9هفته  8هفته  7هفته  1هفته  5هفته  0هفته  2هفته  3هفته  1هفته 

 علی اکبری   -1

 احسان میش مست -2

 هاشم جامی مقدم -3

 مهدی محمدی فر -4

 سینا نعمتی  -5

  

 داخلی

)بخش 

 نورولوژی(

 

بخش جراحی  

اعصاب 

بیمارستان 

 امام حسین

 

 پایگاه اورژانس

آقای )

 (فتوحیان

  

 فوریت اطفال 

 اورژانس()پایگاه 

آقای )

 (فتوحیان

 

 فوریت اطفال 

 )پایگاه اورژانس(

آقای )

 (فتوحیان

 

 زنان و

 زایمان

 )پراتیک(

 

 پایگاه اورژانس

آقای )

 (فتوحیان

 

 پایگاه اورژانس

 صباغی(آقای )

   
 5هفته* 8

 ساعته5روزه*
 555کل: 

 ساعت
 

 مهدی روحانی نیا -1

 مجید خداپرست  -2

 جواد سامی -3

 مجتبی غفوری -4

 جواد مظاهری -5

 حامد ابراهیم پور  -6

    

 داخلی

)بخش 

 نورولوژی(

 

بخش جراحی 

اعصاب 

بیمارستان 

 امام حسین

 

 زنان و

 زایمان

 )پراتیک(
 

  

 فوریت اطفال 

)پایگاه 

 اورژانس(

آقای )

 (فتوحیان

 

 پایگاه اورژانس

 )آقای صباغی(

 

 پایگاه اورژانس

آقای )

 (فتوحیان

 

 فوریت اطفال 

 )پایگاه اورژانس(

 (آقای فتوحیان)

 

 پایگاه اورژانس

 (آقای فتوحیان)

 
 5هفته* 8

 ساعته5روزه*
 155کل: 

 ساعت
 

 محمد زنگنه -1

 آشکار تیزابیمحمد  -2

 موحد خوافی نژاد -3

 احسان عامل رودی -4

 مهدی خرمی   -5

 جواد توکلی -6

 

پایگاه 

 اورژانس

آقای )

 (فتوحیان

 

 پایگاه اورژانس

آقای )

 (فتوحیان

 

 فوریت اطفال 

 )پایگاه اورژانس(

آقای )

 (فتوحیان

 

 زنان و

 زایمان

 )پراتیک(

 
 فوریت اطفال 

 )پایگاه اورژانس(

آقای )

 (فتوحیان

 

 داخلی

)بخش 

 نورولوژی(

 

بخش جراحی 

اعصاب 

بیمارستان 

 امام حسین

    

 پایگاه اورژانس

 )آقای صباغی(

  
 5هفته* 8

 ساعته5روزه*
 555کل: 

 ساعت
 

 و جناب آقای صباغی  آقای فتوحیان باستاد مربوطه 3 جنا - 033:7تا  03:7کارآموزی پایگاه اورژانس چهار هفته پنج روزه )شنبه تا چهارشنبه( از ساعت 

 استاد مربوطه 3 جناب آقای  آزادی -033:7تا  03:7چهارشنبه( از ساعت تا کارآموزی بخش نورولوژی دو هفته پنج روزه )شنبه 

 استاد مربوطه 3 سرکار خانم تدین -033:7تا  03:7کارآموزی بخش جراحی اعصاب دو هفته پنج روزه )شنبه تا چهارشنبه( از ساعت 

 استاد مربوطه 3 خانم دکتر ایرانی و سرکار خانم آرادمهر -033:7تا  03:7کارآموزی زنان و زایمان یک هفته پنج روزه )شنبه تا چهارشنبه( از ساعت 

 مدیر گروه فوریت های پزشکی3 دکتر قدرتی

 

 
کل ساعت 
 کارآموزی

 هفته54
 ساعت 055

 سرکار خانم تدین-جناب آقای صباغی –جناب آقای آزادی  -جناب آقای فتوحیان  اسامی اساتید حق التدریس: 


